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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-én  
     17 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Már Ágnes 
Benedek Péter 
Ludányi Ferenc 
Szecskő Zsolt képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek:  
 Tihanyiné Bárnai Ildikó Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Mészáros Mátyásné Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 
 Szita Ferenc Kulturális és Településfejlesztési Bizottság tagja 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 5 
jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirendekkel. 
 

Napirendi javaslat: 
I. napirend:  Pályázat beadása 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend:  Közvilágítás korszerűsítése 
     Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
III. napirend:  Indítványok, bejelentések 
  

  
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Szecskő Zsolt és Benedek Péter személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

I. napirend: Művelődési Ház részleges felújítása pályázat beadása 
 
(A rendelettervezet a jegyzőkönyv 3. számú, az árajánlat a jegyzőkönyv 4. számú 
melléklete) 
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Nagy Károly:  
A kiírt pályázat nem tartalmaz határértéket, illetve az önerő sincs meghatározva, szabadon 
választható. A keretösszeg azonban meglehetősen kicsi. A nyertes pályázónak egy összegben 
utalják a támogatást. 
Előzetesen a költségvetésben 1.500.000.- közeli összeg van betervezve, amit önerőként lehetne 
felhasználni jelent pályázatnál.  
Elsődleges javítási munkák lennének a külső lépcső felújítása, valamint a parketta csiszolása. 
Ezen két tevékenység elvégzésének költségei körülbelül 2.973.000.- forintot tennének ki. 
Javaslom, hogy ezzel az összeggel adjuk be a pályázatot, 30% - os önerővel, ami 891.000.- forint. 
Az ehhez kapcsolódó költségvetés anyagát kiosztottuk, mindenki tanulmányozza át. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Az előterjesztés két részből áll. Egyrészt a közművelődésről szóló rendelet, ugyanis nincsenek 
nevesítve, hogy hol végez az önkormányzat közművelődési tevékenységet. Itt tehát meg kell azt 
határozni. Másrészt pedig az önerő mértékének meghatározása, annak vállalása van az 
előterjesztésben. Mivel jelen pályázatnál az önkormányzat határozhatja meg az önerő mértékét, 
úgy gondoltuk, nagyobb eséllyel pályázunk, ha nagyobb önerőt vállalunk. 
 
Már Ágnes: 
A pályázatban tehát csak a lépcső felújítása és a parkettacsiszolás van benne. Más egyéb? 
 
Nagy Károly: 
Mással nem terveztünk. 
 
Már Ágnes: 
És ebből mennyi lenne a lépcső felújítás? 
 
Nagy Károly: 
1.624.500.- forint Bruttó áron. 
 
Már Ágnes: 
Szerintem ez az összeg túl sok. 
 
Benedek Péter: 
Ez attól függ, hogy mit tartalmaz az árajánlat. 
 
Már Ágnes: 
Én még mindig soknak találom. Mekkora terület felújításáról lenne szó? 
 
Szecskő Zsolt: 
A pontos adatok a műszaki leírásban megtalálhatók. 
 
Nagy Károly: 
Több árajánlatot kaptunk az elvégzendő munkákról, de ezek az elmúlt időszakban érkeztek. Az 
idei évre aktualizálni kellett, volt közöttük olyan is, aki már idén nem vállalta. A jelenlegi beton 
nagyon gyenge, a kivitelező megtekintette a helyzetet és lemondott róla. 
 
Benedek Péter: 
Ha jól gondolom, a lépcső és az előtér felújítása is benne foglaltatik az árajánlatban.  
 
Nagy Károly: 
145 m2-t tartalmaz az ajánlat, tehát benne van nem csupán a lépcső, de az előtér is. Az ajánlattevő 
is kint volt a helyszínen, így tisztában van a helyzettel. 
 
Szecskő Zsolt: 
És tekinthetjük ezt úgy is, mint kezdeti ajánlatot. 
 



 478 

Nagy Károly: 
Természetesen, amennyiben megkapjuk a pályázott összeget, több ajánlatot is kérhetünk. A 
jelenleg beadott árajánlatot csatolni kellett a pályázathoz.  
 
 
Szecskő Zsolt: 
Tehát az árajánlatot még nem fogadtuk el! 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Ez még nem a kivitelezéshez kapcsolódó árajánlat. Műszaki tartalma és a költségek nagysága 
miatt fontos ez az ajánlat. 
 
Már Ágnes: 
És így mennyi is lenne az önerő? 
 
 
(Jenei Károly alpolgármester-képviselő jelenlétében folytatódik az ülés.) 
 
Nagy Károly: 
Így lenne közel 900.000.- forint. Ez 30%-os önerőt jelent. A döntés szeptemberre várható, ezért 
amennyiben nyerünk, csúsztatásra van szükség vagy az őszi szünetben kell kivitelezni a 
munkálatokat. Ehhez természetesen nyernünk kell.  
 
A Képviselő-testület a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
következő rendeletet alkotta: 
 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2015. (VI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL SZÓLÓ 
7/2004. (III. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly: 
És most pedig kérem, szavazzunk a határozat-tervezetről a következő formában: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Jókai Mór tér 5. szám, 
Gyöngyöstarján belterület 431 hrsz. alatti közösségi színtér (Művelődési Ház) karbantartási 
munkálataira benyújtott pályázat önereje, a brut 2 973 240 Ft beruházási költség 30%-a, 891 792 
Ft saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a Jókai Mór tér 5. szám alatti közösségi színtér működését 
2014. január 1. napját megelőzően kezdte meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül az emberi 
erőforrások miniszteréhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. június 29.” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2015. (VI. 25.) 
KT határozata 

 
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) c) pontja alapján nyilatkozza, 
hogy az önkormányzat által az Önkormányzat tulajdonában álló, Jókai Mór tér 5. szám, 
Gyöngyöstarján belterület 431 hrsz. alatti közösségi színtér (Művelődési Ház) karbantartási 
munkálataira benyújtott pályázat önereje, a brut 2 973 240 Ft beruházási költség 30%-a, 891 792 
Ft saját forrásként az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a Jókai Mór tér 5. szám alatti közösségi színtér működését 
2014. január 1. napját megelőzően kezdte meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására az előírt 
mellékletekkel a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságán keresztül az emberi 
erőforrások miniszteréhez. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester, Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő: 2015. június 29.” 
 
Nagy Károly polgármester 5 perc szünetet rendel el. 
 
(Benedek Péter képviselő nélkül folytatódik az ülés)  
 

II. napirend: Közvilágítás korszerűsítése 
 
Nagy Károly: 
A korábban kiküldött meghívóban szereplő II. napirendi pontunk megvitatásának elnapolását 
kérem a képviselő-testülettől. Úgy gondolom, a téma jelentőségére tekintettel, bővebb tárgyalás, 
illetve több információt igényel. 
Hasonlóképpen a II. napirendi pontunkhoz, a közvilágítás ügyét is kérném elnapolni, a beérkezett 
ajánlatok szűkössége miatt. 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elnapolja a 
két napirendi pont megtárgyalását. 
 

III. napirend: Indítványok, bejelentések 
 
Nagy Károly: 
Béres Tibor telefonos megkeresését szeretném a képviselő-testület elé terjeszteni. A helyi Páva 
Kör egy színjátszó csoporttal és egy gyöngyösi focicsapattal együtt Zentára menne fellépni az 
ottani aratóünnepen. Útiköltség-támogatás iránti kérelemmel fordult hozzám Béres Tibor, kb. 
100.000.- forintos összeg erejéig. 
 
Jenei Károly: 
Az önkormányzat éves szinten támogatja a Páva Kört. Nem lehetne azt megtenni, hogy ezt az utat 
most a saját költségvetésükből fizessék, és év végén, az elszámolásnál támogassa az önkormányzat 
utólag? 
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Nagy Károly: 
Erre az útra a Gyutacs nevű színjátszó kör ment volna, pályáztak is a költségek támogatására, 
azonban nem nyertek. Így most egy egyszerű, gyors segítség lenne célravezető. A Páva Körrel a 
kapcsolat nagyon jónak mondható, így én javaslom a támogatásukat. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ezzel az úttal a Zentára utazók a falut képviselik, vagy nem? Amennyiben nem a falut képviselik, 
nem javaslom a támogatást. Amennyiben a falu közművelődését, akkor elképzelhetőnek tartom, 
azonban a 100.000.- forintos üzemanyagköltség nem fogja fedezni a teljes utat.  
 
Jenei Károly: 
Személy szerint nem tudok semmit erről az útról! 
 
Már Ágnes: 
Arató ünnepséget tartanak Zentán, ide tervezik a focisták, a színkör és a Páva Kör a fellépést. 
Tavaly talán a zentaiak voltak Gyöngyösön. A Gyutacs pályázott testvérkapcsolat kialakítására, 
azonban nem nyert. Az önkormányzat a támogatással nagyban tudná segíteni a fellépőket. 
 
Jenei Károly: 
És a Gyutacs amatőr színjátszó kör gyöngyöstarjániakból áll? 
 
Szecskő Zsolt: 
Személy szerint csak a Páva Kör szereplését támogatnám. A teljes Páva Kör fog menni, vagy 
csupán néhányan? 
 
Jenei Károly: 
És amennyibe nem a teljes Páva Kör megy, miért nem? Fel fognak lépni egyáltalán? 
 
Nagy Károly: 
Tudomásom szerint fel fognak lépni. 
 
 
Szecskő Zsolt: 
A Páva Kör támogatását javaslom, de más szervezetét nem. 
 
Jenei Károly: 
Nekem nem tetszik ez az eljárásmód! Egyszerűen csak betelefonálnak és kérik az önkormányzat 
segítségét. Még egy programtervezetet vagy árajánlatot sem láttunk. Szerintem ilyen körülmények 
között nem kellene dönteni erről a kérdésről! 
 
Szecskő Zsolt: 
Egyetértek! 
 
Nagy Károly: 
A döntést a következő ülésre napoljuk! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elnapolja a 
támogatás megtárgyalását. 
 
 
 




